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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (62العراقي )الحافظ ألفية شرح 
اْلُمْؤَتِلُف والُمْخَتِلفُ  - األلقاب  

عبد الكريم الخضير: الشيخ  

 
 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 سم. 
 أحسن هللا إليك.

 .ننبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :-عالىت رحمه هللا-قال الحافظ 

 :األلقاب
 لْ َعننننننننِباالْلَقنننننننناِب َفر   َمننننننننا جَ  َواْعنننننننننَ 

نننننِعيِج أْم ِبِجْسننننِمِه َوَمنننننْن   َنْحننننو  الي 
ننننننننننب   ننننننننننوَْ َمننننننننننا َيْ َر  ننننننننننه  الم َلق   َيج 
نننننننننننِد ْبنننننننننننِن َجْعَفنننننننننننِر   َ غ ْننننننننننننَدرب م َحم 

 

َننننننْيِن النننننِ ْم ِمْنَ نننننا عَ الَوا  ْْ  ْل َطنننننِحننننند  ا
 َينننننل  الط ِرْبنننننَ  ِباْسنننننِم َفاِعنننننلب َوَلننننننْ 

   َمننننننننننا َ نننننننننناَن ِلننننننننننَبْع ب َسننننننننننَبب  َور  
َرَ  الم ْشننننننننننننننَت رِ   وَصنننننننننننننناِلمب َجننننننننننننننَْ

 

أما  ،نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

واألصل أن تكون  األلقاب،الكنى أتبع ذلك بثالث القسمة وهو األسماء و من  -تعالى رحمه هللا-الناظم  لما انتهى
مفردة في مصنفات، ومجموعة  األنه ؛وتفرد الكنىسماء األسماء والكنى واأللقاب، أو تفرد األ :في ترجمة واحدة

أو  ،واأللقاب بترجمة ،والكنى بترجمة ،بترجمة ، فإما أن تفرد كل واحد منها بترجمة، األسماءفي مصنفات أخرى 
-فات ما يجمع األقسام الثالثة، على كل حال هذا صنيع المؤلف باعتبار أن من المصن اتجمع الثالثة جميع  

 :ذلك قال ثم بعد "األلقاب"قال:  -رحمه هللا
تجه إلى ني اجعل عنايتك واهتمامك منصب وميع "باألفرادواعن " "باألسماء واعنِ " :كما قال "باأللقاب واعنِ "

 األلقاب. 
 ج  واعننننننننن باأللقنننننننناب فر مننننننننا جعننننننننل

 ج  ن نننننا عطنننننلالواحننننند اْننننننين الننننن م م 

ألن الراوي  ؛من معرفة األلقاب قد يجعل الواحد اثنين اخالي   طال  منها من معرفتها الذي صار عُ  يعني الذي خال
يذكر بكنيته، فالذي ال يعرف  ابلقبه، وأحيان  يذكر  اوأحيان   ،يذكره باسمه اأحيان   وقد يجعله ثالثة، ..،يذكر اأحيان  

، هو واحد يجعله اثنين والعكس، ..وكثير من الرواة جعلهم أئمة ،ل الراوي ثالثةقد يجع واأللقاباألسماء والكنى 
 (موضح أوهام الجمع والتفريق) :وذكرنا في درس مضى أن هذا الموضوع فيه كتاب للخطيب البغدادي اسمه
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 3 الكريم اخلضري معالي الشيخ عبد 

 ؛-هللا عليهرحمة -فيه أوهام من هذا النوع لإلمام  (تأريخهبيان خطأ البخاري في )البن أبي حاتم  اوفيه أيض  
ن البخاري ال يعرف : إوال يقال ،المقصود أن الذي ال يعرف األلقاب .وغيره وقع في هذاألنه ليس بالمعصوم، 

فجعل البخاري يستروح إلى جعل هذا الواحد اثنين أو  ،األلقاب، لكن هناك لبس حصل في بعض األسانيد
علماء أن البخاري أخطأ في هذا، فالمسألة العكس، مع أن الصواب كثير ما يكون بجانبه، ولو ظن بعض ال

قد يكون و  ،فقد يكون الصواب مع البخاري  ؟ن أو واحداتكون مسألة خالف بين البخاري وبين غيره، هل هما اثن
ن كل ما ذكره الخطيب أو ابن أبي حاتم هو الصواب وما عليه البخاري هو الخطأ، ال مع غيره، يعني ال يجزم بأ

 -طالب العلم-هو الصواب، لكن آحاد الطالب  -رحمه هللا-ون صنيع اإلمام البخاري يك دبل ق ،يجزم بهذا
والكنى  باألسماءعناية  لديه تممن ليسمثل هذا إذا كان  الئك األئمة في المنزلة قد يقع منه كثير  و ومن دون أ

 .واأللقاب
 .. طالب:......

 نعم؟ 
 ...:.....طالب

  ؟ن ذكر بنعوت متعددةإال قبل مَ 
 .ب:.......طال

  ؟كنى األلقاب
 .. ....طالب:..

 نعم؟  ،، كنية بلقب، هذا مزدوجلقاب أبو الشيخ مثال  األكنى 
   ا مفرد. طالب: 

 ؟ هها ،هذه مفرد نعم
 .. ...طالب:...

  .يعطل، ومن باب ضرب عطل ،إيه تكسر وتفتح، من باب فهم
ن أنه ضعيف في : الضعيف يظإذا قيل "اليعيج نحو" أللقاب التي ظاهرها خالف باطنها، قال:ثم ذكر أمثلة ل

روايته، إما في عدالته أو في حفظه وضبطه، هذا الذي يتبادر للذهن، ومثله الضال، الضال في رأيه، ضال عن 
 األلقاب، لكنها على خالف الظاهر. الصراط المستقيم، هذا الذي يتبادر من هذه

 ج  نحننننو اليننننعيج أم بجسننننمه ومنننننن

 عل............يل الطرب  باسم فا 
 

الضال،  :ضاع، فقيل له ،ألنه ضل في طريق مكة، تاه ؛ضال :معاوية بن عبد الكريم الضال، قيل لهالضال 
معاوية بن عبد الكريم الضال، إنما ضل  :رجالن جليالن لزمهما لقبان قبيحان :يقول عبد الغني بن سعيد األزدي

نما وجاء في سنن النسائي  ،في جسمه ال في حديثه اكان ضعيف   في طريق مكة، وعبد هللا بن محمد الضعيف، وا 
 ، من كثرة الصيام والقيام، الذي أثر على جسمه، نعم؟ الضعيف لكثرة عبادته :قيل لهإنما أنه 

 . طالب:.......



 
 

 
 

4 
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 :لكن مع ذلك يرجع إلى األول، يعني ما هو بكالم جديد هو ضعيف في جسمه وقيل له ،نعم الوصف
لمرض، أو  إما أن يكون كثرة العبادة كما جاء في سنن النسائي، أو يكون ألمر   الضعفلكن سبب  ،الضعيف

شك أن من اتجهت  قال: وكان كثير العبادة، وال من أصله نضو الخلقه، لكن ما جاء بسنده في سنن النسائي،
هو  على ماليعان  ؛همته وانصرفت إلى العبادة من صيام وقيام هذا ال شك أنه يحتاج إلى تخفيف األكل

 في بدنه. اليه، ويترتب على ذلك أن يكون ضعيف  ا اتجهت همته إوم ،بصدده
 ما يعرف هذه األلقاب ئطالب علم مبتد ،عبد هللا بن محمد الضعيف ألنه لو جاءنا فالن وفالن ؛نعرف هذا

أشد من ضعيف، و  :قال أهل العلم ألنه الحديث ضعيف لوجود عبد هللا بن محمد الضعيف، :على طول يقول
تكون مخرجة من الملة، قد ضال لعله متلبس ببدعة كبرى، إذا قيل: ، -نسأل هللا العافية- ف الضاللالضع
 : الضال.هو ضل في طريق مكة فقيل له ،ال ،-نسأل هللا السالمة-ضال 

 ج  ...............................ومننن

 يل الطرب  باسم فاعل............ 
 

( 322)] }اَل ت َيآر  َواِلَدٌ {يضار  :أصله ضالل، مثل ،عبارة عن حرفين ،الالم مشددةني يعل، ضالِ أصلها  ضال
وال األب يضارر األم بولده، فإذا  ،يعني ال األم تضارر األب بولدها ،رر، أو تضارَ تضارِ  :أصلها [سورة البقرة

ل، ضائع تائه ل ضال يعني ضالِ اع؟ لكن هنا باسم الفمفعولأو اسم اسم فاعل هو فككنا اإلدغام تبين لنا هل 
 .عن الطريق

................................... 
 ب  يجننننننننننوْ مننننننننننا ي ر ننننننننننه الملَقنننننننننن

 

 ..................................ولن 
 ..................................... 

 

 نعم؟  ،يكره اللقبكان إذا 
 .. ..طالب:....

ألن الحرف المشدد عبارة عن  ؛اوقت التشديد إذا شددناه صار أولهما ساكن   فككناه انتهى، لكن ما دام فيإذا ال 
إذا فككت اإلدغام ما تستطيع  ،اساكن  إذا صار أن تنطق به يصير ما تقدر  فككنا احرفين أولهما ساكن، لكن إذ

 ؛ ألن الذي قبله ساكن.تنطق بالساكنأن 
................................... 

 الملقننننننننننب  يجننننننننننوْ مننننننننننا ي ر ننننننننننه 
 

 ..................................ولن 
 ..................................... 

 

وعرف أنه ال يكره،  ،جاء النهي عن التنابز باأللقاب فال يجوز إال عند الحاجة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك :أوال  
 ولذا قال: ؛فإن كان يكره فلن يجوز

................................... 
 يجننننننننننوْ مننننننننننا ي ر ننننننننننه الملقننننننننننب  

 

 ..................................ولن 
 ..................................... 

 

 ؟ هها ...األعمش، وزوجته :األعمش سليمان بن مهران من ثقات المحدثين يكره أن يقال له
 .. ..طالب:....

  .ضبط، ذاال ما هو بلقب ال 
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 5 الكريم اخلضري معالي الشيخ عبد 

زوجته على شخص تتذمر من األعمش، وال شك أن حياة العلماء العاملين الجادين  المقصود أن األعمش اشتكته
زوجته فقال لها هذا  ه، اشتكتن حالهتتعب م حمل نفس الهم  بة لبعض الناس، لبعض الزوجات التي ما تمتعِ 

 عدد يمكن عشرين علة ما ؟يشا أدري إوال م ،مش ساقيهحوال  ،الشخص: ال يغرنك من الشيخ عمش عينيه
صبري عليه، او  ،ال يغرنك هذا إمام :ي بعينه، فهذا مجتهد يقولذها العمش ال ما تعرف إالتعرفهن هي، هي 

يريد أن  ،ال يغرنك منه هذا، انظري إلى حقيقة األمر ؟يشا أدري إوم ، وحمش ساقيه،مسألة عمش عينيهسهل 
 :أن يقال له -رحمه هللا-لها، فكان يكره على با ليستكانت  اأبواب   ايرفع من شأن هذا الشيخ الجليل، ففتح له

فالن األعور، فالن  ،فالن األحول ،استفاض عند األئمة وتداولوه وغيره من أهل العلمحال على كل  .األعمش
ولم  ،بحيث ال يتميز إال بها اإليه جةالكن مع ذلك إذا دعت الح ،بال شك ةاف وألقاب مكروهوصالكذا، هذه أ

أولى  األن العلماء تداولوا ذلك، والمصلحة المترتبة على ذكره ؛فإنه ال مانع منها يقصد بذلك الشين والعيب
 ؟ هوأعظم من المصلحة المترتبة على عدم الذكر، ها

  .طالب:.......
 .اله يأثم أيض   الكن من تداوله متنقص   ،من لقبه بذلك هو الذي يبوء باإلثم لال شك أن أو 

ْ ، و  ه ما ق   ألن ؛بس مناط المنع السخربةطالب:   صدت.هللا ن ى عن  لك من أجل السخربة والمناب
 لقيد الذي يخرج اإلنسان من اإلثم.هذا هو ا

................................... 
 يجننننننننننوْ مننننننننننا ي ر ننننننننننه الملقننننننننننب  

 

 ..................................ولن 
 ..................................... 

 

تداول لقبه على ألسنة الخاص والعام وهو يسمع ويرضى بذلك وال ألن بعض الناس يُ  ؛قبالذي ال يكرهه المل
أفضل من  التنادي بالكنى ،و الكنية وهي أفضللجأ إلى االسم أمع أن األصل أن يُ به، مثل هذا ال بأس  ،ينكر

ذا كان اللقب مشعر    حد الغلو واإلطراء، نعم؟  كان أدعى وأولى ما لم يصل إلى ابمدح أيض   االتنادي باألسماء، وا 
 .. ..طالب:....

 ؟هاه ...يجوزولن 
 .. طالب:......

  .ولن يجوز :رياألخقال في  ،ومن :يعني في البيت األول قال ،شان ومن قال: ولنال على 
................................... 
 يجننننننننننوْ مننننننننننا ي ر ننننننننننه الملقننننننننننب  

 

 ..................................ولن 
  ا  نننننننننننان لنننننننننننبع  سنننننننننننبب  ور مننننننننننن

 

له سبب في حقيقة األمر  وبعضها ال سبب له، ومما ال سبب له ما ،كان لبعض األلقاب سبب، بعضها له سبب
إلى  هذا األصل فيها، ما يمكن يؤتىطلع عليه، يعني في الغالب أن هذه األلقاب يكون لها سبب، يُ  لكن لم

من الناس جاء واحد ولقبه  اأن زيد   ، يعني افترضله عالقة وال له داعي وال شيء بلقب مارمى شخص ويُ 
فيه شيء  اأكيد أن هذا الذي لقبه بحجر لمح منه وصف   ؟لقب بحجرسبب ما وجدنا لماذا نبحث عن ال ،بحجر

 .كونه لم ينقل ال يعني أنه ليس له سبب، له سبب لكن لم نطلع عليه ،وفيه شيء كالحجارة مثال   ،من الصالبة
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................................... 
  غنننننننندر............................

 

 ور مننننننننننا  ننننننننننان لننننننننننبع  سننننننننننبب   
 .................................. 

 

يعني لم نطلع له على سبب، وال  ،ال سبب له :والتي لم تنقل يقال ،يعني األسباب التي نقلت هي من هذا النوع 
 .يعني أنه ال سبب له في الحقيقة

................................... 
  غننننننننننندر محمننننننننننند بنننننننننننن جعفنننننننننننرِ 

 

 ور مننننننننننا  ننننننننننان لننننننننننبع  سننننننننننبب   
 .................................. 

 

وهذا يوجد بين الطالب  ،حركته ومشاغبته شاغب غندر وكثرت ،ابن جريج وحدثهم جاءهممحمد بن جعفر لما 
قد ال نجد في  -وهلل الحمد-يعني عندنا ، ...سيما الدراسات يدرس الي ذاليعني  ،من هذا النوع، نعم يوجد

ن كان يعني من الطالب المحصلين الو بعضهم يشاغب،  تجدلكن في المدارس وغيرها  ،المساجد وكذا  ..،نيذا 
ال غندر من ثقات الرواة لكنه مع ذلك  ،امتميز   ابارز  في دراسته  ايشاغب، تجد هذا الطالب جيد   ،لكن طبعه هذا، وا 

، اسكت يا غندار، يراد به المشاغب :قيل له، فمع زمالئه وأ ،األستاذوالمرادة مع  ةمشاغبجبل على شيء من ال
 من قبل ابن جريج.

  غننننننننننندر محمننننننننننند بنننننننننننن جعفنننننننننننرِ 
 

   وصننننننننننننننالمب جننننننننننننننْر  المشننننننننننننننت رِ  
في الحديث صالح  اولهم كالم أيض   ،ومن النقاد الذين لهم كالم كثير في الرواة ،صالح جزرة من كبار المحدثين

  .رف بهافعُ  ف الخرزة إلى جزرةصح   هجزرة، والسبب في ذلك أن قبلبن محمد 
 ،يق مثال  ألقاب مطابقة كالصد  يعني وجدت  ،األلقاب قليلة في الصدر األولمن األلقاب التي شاعت يعني 

خر من األلقاب ثم بعد ذلك آللواقع، بعد عصر الصحابة جاء نوع  ةمطابقفاظ أل ،وهكذا ،ي النورينوذ ،والفاروق 
ركن الدولة  ،يمين الدولة ، وقد يضاف إلى الدولةبق  لانقراض القرون المفضلة جاءت ألقاب فيها تزكية للمبعد 

أضيف إلى  ،محي الدين ،شمس الدين ،نصير الدين ،ناصر الدين ،بدر الدين ،لى الدينإ وهكذا، ثم أضيف
 ؟ هها ،الدين

 .. ...طالب:...
لى الح: نعم قالوا لى كذاأضيف إلى الدين وا  وقد تكون لشخص يلقب بنصير الدين  ،وفيها تزكية ال تنبغي ،ق وا 

 ذلك ومع الممنوع، واإلطراء التزكية طياتها في ألقاب ،لدينا ركن ،والعافية السالمة هللا نسأل ،وهو ممن يهدم الدين

 عدد على أطلقت اإلسالم شيخ مثال   األلقاب ببعض اأيض   سموا به، بق ِ لُ  ما بنقيض يتصف شخص على تطلق قد

حاطته ،العلماء سائر بين من بالمشيخة المتفرد هو وقته في كأنه يعني العلم، أهل من ن كأن م ،يعني لسعة علمه وا 
ن تعظمه وكل طائفة من الطوائف عندها مَ  بحق وبغير حق،أطلقت عليه من  وجد معه لم يكونوا، وأطلقت على

 ،ويتداولونها من غير نكيرسل الناس باأللقاب التي تتضمن المدح د ذلك استر عاأللفاظ، ثم ب وتبجله وتطلق عليه
 ؟!ومن أطلقت عليه يسمع وال ينكر، مع أنه جاء ذم المدح في الوجه إذا كان بحق، فكيف إذا كان بغير حق

 نعم؟ 
 .. طالب:.......
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 . د في هذه الملة، يعني ما في غيره، يعني الشيخ المتفر معناه؟ ماإيه، 
  .طالب:.......

حاطته ل ،لكن بحق هذا ،إيه ،ولقد سمعت شيخنا شيخ اإلسالم؟ ينأ  ،بنصوص الوحيينعلمه وسعة علمه وا 
  ، يعني تفرد في عصره.وأحاطته بقواعد الشرع وكذا

 .. .طالب:.....
عليه - تهفي وجوههم، ومدح في وجهه بحضر  امدح أناس   -السالمعليه الصالة و -النبي  ،هم يختلفون عاد 

ذا كان يتأثر  ،مدح توسعوا فيه، إذا كان ال يتأثرالكان هذا اإلنسان ال يتأثر ب فقالوا: إذا -السالمالصالة و  وا 
 حق. ، وأال يرى لنفسه -جل وعال-ويبقى أن على اإلنسان أن يتواضع هلل  ،بالمدح حملوا المنع على هذا

ابن القيم في أواخر مدارج السالكين  ...،المسعن ابن القيم أن شيخ اإل ذكرنا في أول درس في البخاري نقال  
وال عندي شيء، أنا  ،وال مني شيء ،وال لي شيء ،ست بشيءعليه في وجهه قال: أنا ل يثنذا أُ شيخ اإلسالم إ

نني أجدد إسالم اثم قال كالم   ،وهو شيخ اإلسالم ي وكذا كان أبي وجديي وابن المكد ِ المكد ِ  ي في كل قال: وا 
 ؟قولي ماذاوقت، وأنا إلى اآلن 

 .. ..طالب:....
فهو بحق يقول  لمقصود أن شيخ اإلسالم وهو اإلمام المعروف الذي إذا مدحلى آخر كالمه، اإ.... .العبارةال 

حصوا وفحصوا على الحقيقة وجدوا ال شيء، ومع ذلك ويتداول اآلن بين طالب علم إذا مُ  ،مثل هذا الكالم
هذا المدح ألن الناس صاروا يتداولون  ؛مدحوالم يُ  إذا يتأثرون وقد  ،يسمعون الكيل والمدح وال يتحرك منهم ساكن

من كتب  األنه إنما جمع فيها أوراق   م شهادة أقرب ما تكون بشاهدة زور؛واإلنسان إذا حاز منه ،من غير نكير
 بل بعضهم لو سأل عن ما في هذه الشهادة قد ال ،...ولو تسأله عن غير ،ها هذه الشهادةالناس وأعطي علي

ألنه نقله على أي حال، هذا إذا كان نقله بنفسه، المقصود أن هذه  ؛يحسن التعبير عنه أو توضيحه للناس
 نعم؟  ،وهللا المستعان ،االشهادات زادت بعض طالب العلم غرور  

 .. طالب:......
 نعم. رضا،  أن يرضى بهذا اللقب وبين أن يلقب من غير لكن فرق بين ،فيه تزكية ،يكره ألن فيه مدح

 اْلم ْؤَتِلج  والم ْخَتِلج  
ْؤَتِلنننننننننج   َواْعننننننننننَ  نننننننننوَرت ه  م   ِبَمنننننننننا ص 

ننننننننننننلِ  َْقِ   َنْحننننننننننننو  َسننننننننننننَ مب  ل ننننننننننننه  َف
 ا َعِلنننننننني ب َفْ ننننننننَو ِخننننننننج  الَجنننننننند ِ َأَبنننننننن

َقينننننِ  واْبنننننن  ِمْشنننننَ ِم  واْبنننننن  َأِبننننني اْلح 
نننننِد بنننننِن َنننننناِ  ب َفِخنننننجْ   واْبنننننن  م َحم 
نننننجِ  : وِلْلِحْبنننننِر اْبنننننِن أ ْخنننننتب َخفِ   ق ْلنننننت 

 َن أ َبنننننننيِ  ْبنننننننِن ِعَمننننننناَرَ  اْ ِسنننننننرِ َعنننننننيْ 

 ْن َلْفظ نننننننننه  م ْخَتِلنننننننننج  َوَلِ ننننننننن اَخط ننننننننن 
ِْلنننننني َسننننننَ ِم الِحْبننننننر   اَل اْبنننننننَ  ْعَت  والم 

 فننننني أِبننننني الِبيَ ْننننننِدم َوْ نننننَو اأَلَصنننننم  
 واأَلْشنننننننَ ر  الت ْشنننننننِديد  ِفينننننننِه َفننننننناْعَلِم

 ْخت ِلنننننننجْ َأْو ِْْده  َ ننننننناذا َفَ ننننننن ا ِفينننننننِه ا
ننننننننيِ دم والن َسننننننننِفي  َ ننننننننَ اَك َجنننننننند  الس 
نننننننننننرِ  َْاَعنننننننننننَة َ ِرْبنننننننننننٌْ َ بِ   َوفننننننننننني خ 
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َْام   اَوِفنننننننننننني ق ننننننننننننَرْب ب َأَبنننننننننننندا   ِحنننننننننننن
 

 َحننننننَرام   ِبننننننَرا َواْفننننننَتْم ِفنننننني االْنَصننننننارِ 
 ج

 قف على هذا. ،قف على هذا
بعد أن انتهى من األسماء والكنى واأللقاب وفيها المؤلفات الكثيرة، وذكر هذه  -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

لكن  ،فقت في الصورة والخطات وهو ما ،يعني بكثرة، قال في المؤتلف والمختلف ،موجودة في الشروحالمؤلفات 
 اللفظ مختلف، قال:

 واعنننننننننن بمنننننننننا صنننننننننورته مؤتلنننننننننج  
 

 ول نننننننننن لفظنننننننننه مختلنننننننننج   اخط ننننننننن 
 

الخاصة، التي  هوهذا كثير في األسماء، وفيه مؤلفات ،يعني ما اتحدت صورته في الخط لكنه يختلف في النطق
 والمختلف.بهذا االسم كتب المؤتلف ، وفيه ى بضبط أسماء الرجالتعن

 واعنننننننننن بمنننننننننا صنننننننننورته مؤتلنننننننننج  
 نحننننننننننننو سنننننننننننن مب  لننننننننننننه فْقننننننننننننلِ 

 

 ول نننننننننن لفظنننننننننه مختلنننننننننج   اخط ننننننننن 
................................... 

 ج
 

 إال ما استثني.كله سالم بالتشديد  ،يعني ثقل كله
 نحننننننننننننو سنننننننننننن مب  لننننننننننننه فْقننننننننننننلِ 

 

 ................................... 
 ج
 

 م.يكون نطقه سال  يعني  ،ثقل الالم
................................... 

 

ْلنننننني   ال ابننننننن سنننننن م الحبننننننر والمعت
 ج
 

 فأبوه بالتخفيف سالم، عبد هللا بن سالم، ،هللا بن سالم ال ابن سالم الحبر، الحبر كان من أحبار اليهود، عبد
 وهذا ما اختلف فيه أحد.

، وأهل الحديث يضبطونه بفتحها، بر بكسر الحاءاألكثر ضبطه في اللغة على الحِ  ،بروالحِ  "برس م الحَ ال ابن "
ْلي "األحبار والحبر واحد  ،برلحَ ا : محمد بن عبد اسمه ،إمام من أئمة المعتزلة ،ائيلجب  ا "أبا علي** والمعت

 الوهاب بن سالم.
 ج الجنننننننندأبننننننننا علنننننننني ف ننننننننو ِخنننننننن

 

 ................................... 
 ج

اسمه قبل اإلسالم فيما  ،هللا بن سالم الحبر، الصحابي الجليل يعني جده خفيف بالتخفيف، سالم مثل والد عبد
ثم  ،كان من أحبار اليهود ثم أسلم، االجليل الذي كان يهودي  أعني عبد هللا بن سالم الصحابي  ،يقال: حصين

 عبد هللا. -السالمعليه الصالة و -سماه النبي ، فأسلم
................................... 

 ج الجنننننننندأبننننننننا علنننننننني ف ننننننننو ِخنننننننن
 

ْلي..........................و    المعت
................................... 

  ج
 .بن سالمائي جده بالتخفيف، محمد بن عبد الوهاب أبو علي الجب  

................................... 
 

 ي نننننندمأبننننني البِ  و ننننو األصنننننم فننننني 
 

ال التشديد؟ التخفيف :شيخ البخاري، يقول ،يكنديمحمد بن سالم البِ  يعني -وهو  ،األصح فيه التخفيف وا 
 األصح في أبي البيكندي.  -التخفيف
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يكندي، وقد اختلف في ضبط سالم يقول: محمد بن سالم هو البِ  بن رجب في شرحه على البخاري ايقول الحافظ 
عظيم المنذري في ذلك جزء مفرد، والتخفيف فيه أكثر وأشهر، وألبي محمد عبد ال ؟بالتشديد هل هو بالتخفيف أو

فإن الذين رجحوا فيه  ،ثم ظهر لي أن التشديد فيه أصح...، يقول ابن رجب: ثم ظهر لي أن التشديد فيه أصح
لو ، يعني فيف الالمبتخسالم  نعن محمد بن سالم أنه قال: أنا محمد ب تالتخفيف اعتمدوا على حكاية روي

 وقد سالم بتخفيف الالم، قال ابن رجب: نأنا محمد ب ،هو أعرف ،كل خالف ت هذه الحكاية خالص رفعتثبت
وفي إسنادها متهم بالكذب، يعني إذا اعتمدوا على  ،، وذكرت فيه أن هذه الحكاية ال تصحاأفردت لذلك جزء  

 يش؟ ا قال: إحوا التخفيف كما هنجور  ،أنا محمد بن سالم :مقالته
................................... 

 

 ي نننننندمو ننننو األصنننننم فننننني أبننننني البِ  
 

ف هذه ا ضع  متهم بالكذب، لكن ابن رجب لم  تمدوا على هذه الحكاية وفيها راو  وهو األصح في أبي البكندي، اع
  ؟أصحيها فأن التشديد ألنه قال: ثم ظهر لي  ؟تشديدالالحكاية هل عنده ما يستند عليه أنه ب

 .. ..طالب:....
 ؟ن األصل التشديد: إقالومن يعني يرجع إلى أصله،  إال من استثني

 ....... الخ ف الساب  قبل الح اية ال م   ر أن ا على س م.طالب
 ؟ هها ،متهم بالكذب ، بناء على الحكاية التي فيها راو  وأشهرأكثر  ، والتخفيف فيهأي نعم األكثر
 .. طالب:.......

 . ...والتتلقى ال بقياس ما ذه ه
 .. طالب:.......

ال بالتشديد  ؟األصل التشديد، إيه لكن هذا بالذات هل هو بالتخفيف وا 
 .. طالب:.......

هل يقتضي هذا ترجيح التشديد؟ أو يبقى  ،لكن أنا أقول: أفترض أن هذه الحكاية باطلة على ما قال ابن رجب
بالتشديد مثلهم؟  هل يعني أن هذا الشخص األكثر سالم بالتشديد، وكون االحتمال كما هو حتى يوجد ما يرفعه

 ما يلزم، نعم؟ ؟نعم
 .. طالب:.......

سناد فيه قطن بن إقطني واحد سير، يقرأ عند الدار طن بن نُ مثل قَ إيه هذه يردون بها إذا كان ال يستطيع الرد، نعم 
وَن{}ن َواْلقَ  :، قالسيريأو ابن  ،ابن بشير :نسير، فقال يصحح له وهو يرد عليه  [( سورة القلم1)] َلِم َوَما َيْسط ر 

...، هذا رأي ال يعني هذا أنو  ،بهذا اللفظالتخفيف بقال: سالم عليكم يعني  حح له،يصلي ما يستطيع أن يص
أن  لي ثم ظهريقول: بن رجب ان كون الحافظ : إأنا أقول ،ء في المسألةيبقى أنه قول من أقوال العلما ي ردالذ

 ؟مشدد أو مخففهو هل  ، ال يدرى جرد إبطال الحكاية يبقى أنه على االحتمالالتشديد فيه أصح؛ لم
  .طالب:.......
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التخفيف هو األصل،  :لو قلنا هذا قلنا ،ما يلزم ؟سالم بلفظ التحية يسمَ  .... المعنى لم ؟معنى سالم ما ،سالم
أن المسألة مسألة ضبط والضبط مرجعه إلى ويبقى  إال هؤالء، وال يخرج عن التشديد ،التشديد أكثرال  :هم قالوا

 إبطالبن رجب من خالل ااألئمة الذين لهم عناية بهذا الشأن، أما كوننا نجزم بأنه بالتشديد كما جزم الحافظ 
 فيها إلى استقراء.  هذا ال يحتاج فيها إلى نص، يحتاجنعم؟ مثل  القصة،

 .. طالب:......
 في الغالب إال إذا كان له رواية. لكنه ما يذكرونهوهللا،  ي جد أبي علي ما أدر 

 .. ..طالب:....
علي الجبائي معروف، يعني جده  وعدمه ما يفرق هذا، لكن ما هو بالجد المعتزلي، المعتزلي أبو يعني ضبطه

 ا ندري عنه، لكن المعتزلي الحفيد.على الستر معاد ما ندري 
 قيننننن  وابنننننن مشننننن ِموابنننننن أبننننني الح  

 

 ................................... 
 ج

ابن أبي الحقيق مثل فيكون  ،قيقوال ابن أبي الحُ  الحبرِ كأنه قال: ال ابن سالم  ،مقيق سالم أو سال  ابن أبي الحُ 
 والد عبد هللا بن سالم بالتخفيف.

 واألشننننننن ر التشنننننننديد فينننننننه فننننننناعلِم    ........................وابن مش ِم
 

 : إنه خمار في الجاهلية.، وهذا قالواشكمابن مِ م سالم أو سال  
 واألشننننننن ر التشنننننننديد فينننننننه فننننننناعلِم    ...................................

 

ألن  األغلبية ال طريق القواعد الكلية؛هم إذا ضبطوا الباب بقاعدة وأخرجوا منها ما يخرج على طريقة القواعد 
م، إال ما استثني فهو بالتخفيف. فهو بالتشديد مكل سال هذه قاعدة أغلبية ،منها شيءيخرج الكلية ال   سال 

 جوابنننننن محمننننند بنننننن ننننننا   فِخننننن
 

ْده  ننننننناذ ف ننننننن ا فينننننننه اختلنننننننج   أو 
 

الم بن محمد بن ناهض، أو زده ف يعني خففه، فيكون سفخِ  ،ضبن محمد بن ناهم أو سالمة سالم أو سال  
 ؟ألنهم اختلفوا في اسمه هل هو سالم أو سالمة ؛هاء  

................................... 
 

ْده  ننننننناذ ف ننننننن ا فينننننننه اختلنننننننج   أو 
 

 ؟يعني االختالف هل هو بالتشديد أو بالتخفيف
 نف الذكراآل عبد هللا بن سالم "وللحبر :قلت"

 ....................ابن أختب خفجِ  
 
 

 سننننننننفي نننننننن اك جنننننننند السننننننننيدم والن   
 ج

 ؟ هها ،أنا أعرف أنه سالمسالم بن؟  ؟ما اسمه؟ ابن أخت الحبر اسمهالسيدي 
 .طالب:.......

 .لكم   ،بعد
  .طالب:.......

 .م"  اك جد السيد"، "سالم"طيب خفف المه يعني يكون 
 .. طالب:......
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 يش؟له السيدي ألنه يخدم السيد إ، قيل يهذا السيدبن سالم سعد بن جعفر 
 ..طالب:.....

 والموصل؟  ؟ماذاسف بين بغداد و نسبة إلى نَ  يوالنسف يقال له، يها سيديالسيدة نسب إل...، المستنجد أخت
 .طالب:.......

ال بالكسرا  و   ضبط ثان؟  هفيما طيب سف؟ نَ  ؟ربل، طيب نسف بالفتح وا 
 . طالب:......

 :نها فتحت للنسب، فقيل: إقولهمه منوأتعجب  هلكن الذي استغرب ،ف بفتح النون وكسرهاِنسَ و  ف: َنسَ إيه يقال
هنا الذي فتح من  ؟يمي فتحت للنسب، لكن ما الذي فتح في نمري وسلمي ونسفلَ نمري وسَ نسفي، مثل نمري، 

ال ال أجل النسب  ؟ هها ي؟ملَ وسَ  ي وفي نمر  ؟الحرف األول النون، صح وا 
 .. ....طالب:.
تح الثاني مي، فالذي فلَ ري، النسبة إلى سلمة سَ مَ كي، النسبة إلى النمر نَ لَ لنسبة إلى الملك مَ كما يقال: ا ،الثاني

مثل النمري، التمثيل  للنسبةفتح  :ألنهم قالوا ؟ األول؛وهنا الذي فتح من أجل النسبة ،من أجل النسبة ؟من أجل
ال غير مطابق؟   مطابق وا 

 .. طالب:.......
ك لكن نسبة إلى الملِ  ،كيكي، صاحب السمو الملِ حتى من أهل العلم من يقول: الملِ بعض..، ألن بعضهم تسمع 

ومثلما يقال: سلمي  ،ملكي مثل ما يقال: نمري  :ال تتوالي كسرات كثيرة في الكلمة، فيقوللئ ؛أنه يفتحالصواب 
نسبة إلى  لما قيس عليه، لو كان ابناء على أن النون مكسورة ال يكون مطابق   يإلى النسفوالذي عندنا نسبة 

 .طابق النمري والسلمي هكسر ثانيو نسف بفتح أوله 
 ................ين أبي بن عمار عَ 

 ....................................   ج
 ج

 نعم؟ ،هو بعين أبي عين عمارة مايعني 
 عنننننننين أبننننننني بنننننننن عمنننننننار  ا سنننننننِر 

 ....................................   ج
 ج

 .تكسر المقصود عين عمارة
................................... 

 ج

ْاعنننننننننننة  رِ   نننننننننننوفننننننننننني خ  رِ بنننننننننننْ  بِ 
 

 ريز.ز يعني وفي غيرهم بالتصغير كُ كري
................................... 

 ْام  ِحنننننننننننن اوفنننننننننننني قننننننننننننرب  أبنننننننننننندا 
 
 ج

ْاعنننننننننننة  َ    ربنننننننننننْ  بنننننننننننرِ وفننننننننننني خ
 وافننننننتم فنننننني األنصننننننار بننننننرا حننننننرام  

 جج

و فه الكن أنت ميز إن كان قرشي   ،وا همالهغلط في إعجامه وقد يُ  ،ويجري ذكره في الكتب السندحزام يأتي في 
ن  كان أنصاري فهو حرام. حزام، وا 

ْام   اوفنننننننننننني قننننننننننننرب  أبنننننننننننندا   حنننننننننننن
 
 ج

 وافننننننتم فنننننني األنصننننننار بننننننرا حننننننرام   
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ن ايوجد االثنحرام ويوجد حزام،  في تميم مثال  لكن قد يوجد عند غيرهم  ،المقصود في قريش وفي األنصار
ه قد يقول ألن ، بغض النظر عن القبائل األخرى؛األنصارلكن هم خصوا هذا التحديد في قريش وفي  هما،كال
بالراء وبالزاي،  نايب بقية القبائل قد يكون فيها يوجد الضبط، طنه ليس بحصر هذا في قريش واألنصارإ :قائل
 :قال

ْام   اوفنننننننننننني قننننننننننننرب  أبنننننننننننندا   حنننننننننننن
 
 ج

 رام  وافننننننتم فنننننني األنصننننننار بننننننرا َحنننننن 
 

ء المهملة؛ : بكسر الحايقولون مثال   ه،ما يتعري هألن ضبطها بالشكل قد يعتري ؛يعني يضبطون هذه بالحروف
 ؟ هها ؟اي المعجمة، والثاني يضبطونه بماذاالز و  ،زام بالخاءألن في خِ 

 .. طالب:.......
رام بلفظ ضد الحالل، خالص حَ  :طيب وبعدين؟ ال عندهم شيء من باب الضد، يضبطون بالضد فيقولون 

يضبطون  اوأحيان   ،حدعلى أ يلتبس على أحد؟ ما يمكن يلتبس على أحد، بلفظ ضد الحالل، وحينئذ  ال يلتبس
 ا، وأحيان  وهكذا، فلهم طرق في الضبط، قد تكون بالحروفتيبة بتصغير عتبة الدار الحكم بن عُ  مثال   ،بغير ذلك
 ؛؟ أن تضبطهافردة ثم جيم مفردة وهكذا من أجل ماذام ءجيمة يرسم لك هاهُ  كون بتقطيع الكلمة، مثال  ضبطهم ي
ذا أفرد ال يلتبس يلتبسإذا كتب مع غيره  اف أحيان  ألن الحر  يكون العكس، فهم يضبطون على طرق  اوأحيان   ،وا 

 متعددة، وهللا أعلم.  ونواح  
 ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى هللا على نب


